ATA nº 1
Aos dezoito dias de março de mil novecentos e noventa e cinco, pelas vinte e uma horas,
reuniram-se em Assembleia Geral os Corpos Gerentes do Atlético Clube de Vermoil.
Estiveram presentes, por ordem de chegada, os senhores e senhoras: Adelino Silva, José Carlos
Gameiro da Ponte, Alfredo António dos Santos, Eugénio Branco Mendes, Maria da Luz Oliveira
Antunes, Adelino Duarte Pereira, Fernando Gameiro da Ponte, Júlio Gaspar da Cunha e Edite da
Encarnação Ferreira Duarte.
Sem Ordem de Trabalhos, o senhor presidente, deu início aos trabalhos.
Foi proposto, votado e aprovado por unanimidade, criar o lugar de Secretário da Direção.
Nomeado para o cargo o senhor Eugénio Branco Mendes, passando de imediato a exercer
funções.
Apresentado o Relatório de Contas de mil novecentos e noventa e quatro, foi, seguidamente,
discutido e aprovado sem votos contra e sem abstenções.
Seguidamente deu-se início ao debate do Plano de Atividades para mil novecentos e noventa e
cinco, tendo ficado decidido:
a) Sede – requerer ao senhor presidente da Assembleia da Junta de Freguesia de Vermoil,
que se digne esclarecer a ausência de resposta concreta ao nosso pedido formulado por
carta em vinte de abril de mil novecentos e noventa e quatro. Sobre este assunto foi,
ainda, decidido registar em ata o facto de o AC Vermoil lamentar a atitude do senhor
presidente da Junta de Freguesia de Vermoil pela forma como tem tratado deste
problema que obsta ao normal desenvolvimento da atividade do clube. Esgotada a
solução da JF, à Direção foram legitimados plenos poderes para avançar com a hipótese
da Camara Municipal de Pombal;
b) Sócios – por unanimidade, foi aprovada a quota anula de mil escudos, sem joia, para os
futuros sócios. Para o efeito deve a Direção avançar com uma campanha de angariação
de associados, cuja numeração ficará ao critério daquela;
c) Aniversário – por consenso, foi aventada a hipótese de comemorar o décimo primeiro
aniversário do clube com uma tarde desportiva. A data e os moldes de como deverá ser
essa festa, fica à responsabilidade da Direção;
d) Tripla-Légua – decidiu-se, por aclamação, levar a efeito mais uma edição – a 3ª – da
Tripla-Légua, no dia dezanove de novembro- Para que volte a ser um êxito, ficou claro
que deverá ter o empenhamento de todos.
Não havendo mais nada de vital importância para ser discutido, e depois de a Direção ter
apresentado alguns factos de vida do Atlético Clube de Vermoil, o senhor presidente deu por
encerrada a Assembleia quando eram vinte e três horas e quinze minutos.
Vão assinar:
Adelino da Silva, presidente da Mesa da AG – (assinatura)
José Carlos Gameiro da Ponte, presidente da Direção – (assinatura)
Adelino Duarte Pereira, presidente do Conselho Fiscal – (assinatura)
Alfredo António dos Santos, tesoureiro – (assinatura)

Júlio Gaspar da Cunha, vice-presidente – (assinatura)
Maria da Luz Oliveira Antunes, secretária da AG – (assinatura)
Fernando Gameiro da Ponte, vogal – (assinatura)
Edite da Encarnação Ferreira Duarte, vogal – (assinatura)
Eugénio Mendes, secretário – (assinatura)

